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Nyhet: tado° Balance – banar väg för energiomställningen

tado°s nya produkt letar aktivt efter tider med prisvärd grön energi under hela
dagen, vilket flyttar förbrukningen under dagen och sänker energikostnaderna

för kunderna med 38 procent.

Stockholm, 31 augusti 2022 - tado°, ledande inom intelligent klimatstyrning i hemmet,
lanserar idag tado° Balance för att revolutionera framtiden för energiförbrukning och
förnybar energi i hemmet.

Priserna är volatila på marknader för förnybar el. När tillgången på vind- eller solenergi är
stor sjunker energipriserna avsevärt. tado° Balance utnyttjar dessa tider med låga
energipriser för att sköta kylningen eller uppvärmningen av hemmet, samtidigt som den
önskade temperaturen upprätthålls.1

Elfordon fungerar redan med laddare som synkroniserar laddningen med elpriset och
endast laddar bilen över natten eller under perioder med låga priser. Med tado° Balance
kommer AC-anläggningen eller värmepumpen att göra samma sak och aktivt söka efter
dessa låga priser.

Genom att använda smarta termostater sparar kunderna i genomsnitt 22 procent av sina
energikostnader. Med tado° Balance minskar kunderna sina kostnader med ytterligare 20
procent. Totalt sett kan tado°-kunder som balanserar energin i hemmet göra besparingar på

1 tado° Balance fungerar med tado° Smart AC Control V3+ och är kompatibel med över 500 luft- och
luftvärmepumpar.
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38 procent.2 Till exempel: med ett genomsnittligt kilowattpris på 120 öre/kWh på ett rörligt
prisavtal i Stockholmsområdet, skulle kunder med en mätardriven tariff i kombination med
tado° Balance endast betala 75 öre per kWh i genomsnitt.

Detta innebär inte bara billigare räkningar för hushållen, utan är också ett viktigt moment för
energiomställningen. Även om vi inte kan styra när solen skiner eller vinden blåser kan vi
styra förbrukningen i hemmen så att den matchar dessa tider och att vi därmed undviker
stödproduktion av el med hjälp av gas eller olja.

Christian Deilmann, som är medgrundare och CPO för tado°, säger: "Om Sverige och
övriga Europa vill lyckas med energiomställningen måste vi matcha efterfrågan på energi
med det utbud som finns tillgängligt. tado° Balance kopplar energianvändningen i hemmet
till det förnybara utbudet och banar därmed väg för att energiomställningen ska öka
andelen förnybara energikällor."

För närvarande i Europa kommer 79 % av energianvändningen i ett hem från uppvärmning3.
Genom att minska energikostnaderna ger tado° Balance kunderna incitament att införa
elektrifierade värmelösningar som värmepumpar.

Tillgänglighet
tado° Balance lanseras idag i UK, Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Spanien,
Danmark, Norge, Sverige, Österrike och Schweiz för Android och iOS, och fler länder
kommer att följa. tado° Balance är en tjänst i tado°-appen för 3,99 euro per månad eller
29,99 euro per år, och kommer att nå alla större europeiska länder under 2022. Nya
användare kan prova Balance med en gratis provperiod på en månad för att själva uppleva
fördelarna.

Kunder med mätardrivna tariffer som Tibber eller Greenely kommer att gynnas mest av
ekonomiska besparingar på grund av det fluktuerande energipriset som de tillhandahåller
(andra mätardrivna tariffer finns tillgängliga). För att ställa in en tjänst väljer användaren helt
enkelt sitt land och sin region, och tado° Balance kommer därmed automatiskt att följa
grossistpriset på el i varje land eller region, oavsett energileverantör.

Om tado°
tado° är Europas ledare inom intelligent klimathantering i hemmet. Som den enda
plattformen som fungerar mellan olika tillverkare kan smarta termostater och tjänster från
tado° anslutas till alla typer av värme- eller kylsystem. Kunderna drar nytta av
energibesparande teknik som Geofencing och Open Window Detection, samt teknik som
justerar elanvändningen beroende på aktuellt pris. tado° grundades i München 2011, har
180 anställda och omformar hur energi konsumeras för mer komfort, besparingar och i synk
med naturen. www.tado.com.

Bilder
För fler högupplösta bilder av tado°s produkter klicka här.

3 EU-kommissionen.

2 Beräknat på 22 procents minskning från den smarta termostaten och ytterligare 20 procents
minskning av de ursprungliga besparingarna.

http://www.tado.com
https://www.tado.com/gb-en/press
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling_en
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